Tisztelt Iskolaigazgató, kedves Tanárok!
Ismét kezdetét vette egy új tanév, a végzős diákokban megfogalmazódik a Hogyan tovább?kérdése
és számos továbbtanulással kapcsolatos gondolat, kétely.
A Dániai továbbtanulás szervezet csapata a lehetőségek kibővült kínálatával várja a végzős
osztályokba lépő diákokat azért, hogy mindenki azt tanulhassa, amit igazán szeret, amiben valóban
kiemelkedő tud lenni.
Szervezetünk 2007 óta foglalkozik dániai intézmények hivatalos képviseletével, jelenleg 13
dánpartnerintézménnyel rendelkezünk és mára már holland képzések is kínálatunk tárházát bővítik.
Célunk, hogy weboldalunkon keresztül, (http://www.daniaitovabbtanulas.dk/
) valamint iskolai tájékoztatók és személyes tanácsadás keretén belül, ismertessük a tanulókkal az
általunk kínált lehetőségeket, bemutassunk egy nemzetközi oktatást, ahol a nyelvtanulás és az új
kultúra megismerése mellett színvonalas, gyakorlatias oktatásban vehetnek részt tandíjmentesen
Dániában és alacsony tandíjjal Hollandiában.
Amennyiben úgy gondolják, hogy a diákok számára hasznos lehet egy személyes tájékoztató,
forduljanak hozzánk bizalommal, örömmel látogatunk el iskolájukba, ugyanakkor felhívnám
figyelmüket az immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő International Education Fair Hungary
nevu, ingyenesen látogatható nemzetközi továbbtanulási kiállításra (2014 november 21-22, Best
Western Hotel Hungaria), melyre idén is nagy szeretettel várjuk végzős diákjaikat és nem utolsó
sorban tanáraikat.
A kiállításon számos ország felsőoktatási intézménye képviselteti magát, bemutatva különböző
tandíjmentes, angol nyelvu képzéseket, csereprogramokat, nyelvi kurzusokat és ösztöndíj
lehetőségeket. A rendezvényen való részvétel ingyenes, előzetes regisztrációért kérjük látogassák
meg weboldalunkat.(www.edu-fairs.com).

KÉPZÉSEK
A képviselt szakirányok köre igencsak bő. A
diákok számos képzés közül választhatnak,
amelyek közül néhányat kiemelve
megemlítenénk a
 marketing/pénzügy
 turizmus/vendéglátás
 mérnöki
 környezetvédelem
 tanári
 divattervezés
 informatika
 multimédia tervezés és kommunikáció szakokat.
Linkek a képzésekhez:

http://www.daniaitovabbtanulas.dk/ap-degree/
http://www.daniaitovabbtanulas.dk/ba-degree/

PARTNERINTÉZMÉNYEK
 International Business
Academy, Kolding
 Business Academy
SouthWest,
Esbjerg/Sonderborg
 VIA University College,
Horsens
 VIA UC+TEKO, Herning
 University College Syddanmark, Haderslev
 Danish Academy of Business and Technology,
Randers/Viborg
 Business Academy Aarhus, Aarhus
 University College of Northern Denmark,
Aalborg/Hjorring
 Lilleabelt Academy, Odense/Vejle
 Copenhagen School of Design and Technology, CPH
 Copenhagen Business Academy, CPH
 Zealand Institute of Business and Technology,
Roskilde/Koge/Naestved/Slagelse, Nykobing Falster
 University College Zealand, Nykobing Falster
Tudjon meg többet partnereinkről az alábbi linken:
http://www.daniaitovabbtanulas.dk/intezmenyek/

ISKOLALÁTOGATÁS
Amennyiben úgy gondolják, hogy a diákok
számára hasznos lehet egy személyes
tájékoztató, forduljanak hozzánk
bizalommal, örömmel látogatunk el
iskolájukba.
Kérdéseiket bátran írják
meg azinfo@daniaitovabbtanulas.dk címre,
illetvehívjanak bennünket a 0036/20-410-5892telefonszámon.

Rólunk

A "Dániai továbbtanulás" projekt keretén belül hivatalosan felvállaltuk több dániai intézmény képviseletét Magyarországon
és Romániában. A projekt 2007-ben indult egyetlen iskolát képviselve, viszont az elmúlt évek során több intézmény
csatlakozott, és ezáltal a programok kínálata is jóval nagyobb szélesebb lett.
Partnereinkről bővebben az alábbi linken olvashatnak:
http://www.daniaitovabbtanulas.dk/intezmenyek/
A www.daniaitovabbtanulas.dk
weboldalon, valamint tájékoztatók és személyes tanácsadás keretében, INGYENES
tájékoztatást nyújtunk minden érdeklődő diáknak.
Segítünk abban, hogy kiválaszthassák a számukra megfelelő képzést és intézményt, illetve koordináljuk a jelentkezésüket.
Szükség esetén díjmentes angol nyelvi szintfelmérőket is szervezünk, és különböző programjaink keretén belül
lehetőséget nyújtunk arra is, hogy megismerkedhessenek diáktársaikkal még kiutazás előtt.
Legfőbb célunk, hogy hiteles és megbízható információval szolgáljunk, ezért minden általunk nyújtott információ a Dán
Oktatási Minisztérium által előírt magatartási kódex (Code of Conduct) szabályainak, valamint az intézmények által előírt és
előre elfogadott szabályok alapján történik.

Szeretnél többet megtudni?
info@daniaitovabbtanulas.dk
www.daniaitovabbtanulas.dk
www.facebook.com/daniaitovabbtanulas

